
مميقججول اللججه عججز وجججل ((  محمييي رر منا ال مميي حح رر مها ال رليي مما ال حسيي مذا  )) (( مب مإ
حت رق مش ءءا ان ممءآ رس  (( وقد تقد م الكل م على البسملة ، وبينا أن البسملةال

آية مججن كتججاب اللججه مسججتقلة ليسججت مججن السججورة الججتي قبلهججا ول مججن
ور إل سجورة السورة التي بعدها وإنما يؤتى بها في البتجداء ابتجداء الس
براءة، وليست آية من الفاتحة وإن كان الموجود في المصاحف أنها آية
ولكن القول الراجح وهو مذهب الما م أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه
عامة أصحابه أنها ليست آية من الفاتحة وهو الذي دل عليه حديث أبججي
هريرة رضي الله عنه حيث قال النبي عليه الصلة والسل م فيما يرويججه

قسمتا الصل ةا بمينيا وبمينا عبديا نصفمين:ا فإذاا قالعن الله: ( 
الحمييدا للييها ربا العييالممين،ا قييال:ا حمييدنيا عبييدي،ا وإذاا قييال
الرحمنا الرحميما قال:ا أثنىا عليا عبدي،ا وإذاا قالا مالييكا يييوم
الييدينا قييال:ا مجييدنيا عبييدي،ا وإذاا قييالا إييياكا نعبييدا وإييياك
نستعمينا قال:ا هذاا بمينيا وبمينا عبديا نصفمينا وإذاا قييالا اهييدنا

 ) ، فعلججىالصراطا المستقميما قال:هذاا لعبديا ولعبديا ماا سأل
)) والثانيججة ((ا الحمدا للييها ربا العييالممينا هذا تكججون اليججة الولججى ((

 والرابعججة ((((ا مالييكا يييوما الييدينا )) والثالثججة الرحمنا الرحميما ))
((ا اهييدناا الصييراط والخامسججة إييياكا نعبييدا وإييياكا نسييتعمينا ))

((ا صييراطا الييذينا أنعمييتا علميهييما )) والسادسججة المسييتقميما ))
 )) ، وهذا كما أنججه((ا غميرا المغضوبا علميهما ولا الضالمينوالسابعة 

اا، اا ومعنجج اا للسجورة لفظجج الموافق لما دلت عليه السنة فهو الموافق أيض
اا فاليات الثل ث الولى كلها فججي حججق اللججه عججز وجججل، واليججات أما لفظ

اهدناا الصييراطا المسييتقميم.الثل ث اليخيرة كلهججا لحججق النسججان (( 
صييراطا الييذينا أنعمييتا علميهييم.ا غميييرا المغضييوبا علميهييما ول

)) كلها للنسان، والية الرابعججة الوسججطى فججإن اللججه قسججمهاالضالمينا 
نصفين بين الله وبين العبد، هذا هو القول الراجح في الفاتحة أنها سججبع
آيات أولها الحمد لله رب العالمين .  أما السججورة الججتي نبتججدئ بهججا الن

 )) انشججقت: انفتحججتإذاا السييماءا انشييقتفهججي قججوله تعججالى (( 
ففرججت )). وكقجوله تعججالى: (( وانفرجت كقوله تعجالى: (( وإذا السجماء 
فإذاا انشقتا السماءا فكانتا ورد ةا كالدهان.ا فبأيا ألءا ربكمييا

ااتكييذبان.ا فميومئييذا لا يسييألا عيينا ذنبييها إنييسا ولا جييان  )). إذ
وأذنتا لربها )).  (( إذاا السماءا انشقتفانشقاقها يو م القيامة. (( 

 )) أذنججت: بمعنججى اسججتمعت وأطججاعت أمججر ربهججا عججز وجججل أنوحقت



ااتنشق فانشقت بينما هي كانت كما وصفها الله تعالى ((  ااا شداد سبع
 )). أي بقججوة فهججذهوالسماءا بنميناهاا بأيد)). قوية كما قال تعالى: (( 

السماء القوية العظيمة تنشق يججو م القيامججة تتشججقق تتفججرج بججإذن اللججه
 )) أي حججق لهججا أن تججأذن، أيوأذنتا لربهاا وحقتسبحانه وتعالى (( 

ا يخالقهجا عجز وججل، تسمع وتطيع؛ لن الذي أمرها من؟ أمرها اللجه ربه
فتسمع وتطيع، كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء يخلقها، ففي ابتججداء

ثما اسييتوىا إلييىا السييماءا وهييييخلقها قال الله تبارك وتعججالى: (( 
ااا قالتيياا أتمينييا ااا أوا كرهيي دخييانا فقييالا لهيياا وللرضا ائتمييياا طوعيي

 )). فتأمججل أيهججا الدمججي البشججر الضججعيف كيججف كججانت هججذهطييائعمين
المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل، هذه الطاعججة العظيمججة

ائتميافي ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلججق. فججي ابتججداء الخلججق قججال: (( 
ااا قالتيياا أتمينيياا طييائعمين ااا أوا كرهيي إذا )) فججي انتهججاء الخلججق (( طوع

فحججق لهججا أن تججأذنوأذنتا لربهاا وحقت )) . (( السماءا انشقت  (( 
ااوأذنتا لربهاا وحقتتسمع وتطيع. ثم أعاد قال: ((  اا، تأكيججد  )) تأكيد

 )) هججذهوإذاا الرضا مييدتليش؟ لستماعها لربها وطاعتها لربها. (( 
ال: أنهججا كججرة مججدورة، الرض التي نحن عليها الن هي غيججر ممججدودة، أو
ال ججج ال ججج أي ممتججدة قلي وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قلي
اا، وفيهججا اا معرجججة فيهججا المرتفججع جججد فهججي مججدورة الن، ثججم هججي أيضجج
المنخفض، فيها الودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهججي غيججر مسججتوية

اا كمججدا وإذاا الرضا مدتلكن يججو م القيامججة  (( ددا واحججد  )) أي تمججد مجج
فتمججد حججتى إن اا،  اا أو سججماط الديم يعني كمد الجلججد، كأنمججا تفججرش جلججد
فيسججمعهم الججداعي، وينفججذهم البصججر، لكججن الذين عليها ج وهم الخلقئق ج 
الن ل  يمكن ل ينفذهم البصججر، لججو امتججد النججاس علججى الرض لوجججدت
فمججدت صججار أقصججاهم البعيدين منخفضين ل تراهم لكن يو م القيامججة إذا 

ءهممثل أدناهم كما جاء في الحججديث: (  ءذ ءفيي يسييمعهما الييداعي،ا وين
وألقييتا ميياا فميهيياا وتخلييتا . ) . (( وإذا الرض مدت ))  . (( البصر

 )) مججا الججذي فيهججا؟ فيهججاألقتا ماا فميها )) (( وأذنتا لربهاا وحقت
جثث بني آد م تلقيهججا يججو م القيامججة، تلقججي هججذه الجثججث فيخرجججون مججن
قبورهم لله عز وجل، كما بدأهم أول يخلق، أي كما يخرجججوا مججن بطججون
اا أمهاتهم يخرجون من بطون الرض، وأنت يخرجت من بطن أمك حافيجج
اا أو أغججرل؟ اا،نعججم مختونجج اا؟ عاريجج اا أو عاريجج اا، كاسي ال؟ أجيبوا حافي أو منتع
اا لكن عامججة النججاس يخرجججون أغرل، إل أن بعض الناس قد يخلق مختون



اا ال كذلك تخرج من بطن الرض يو م القيامة حافي من بطون أمهاتهم غر
اا، ولمججا اا ليس عليك كسججاء، أغججرل لسججت مختونجج ليس عليك نعال، عاري
دد ث النبي عليه الصلة والسل م بذلك قججالت عاقئشججة: يججا رسججول اللججه: ح

 "، ظججاهرة عججوراتهم؟ نعججم،الرجالا والنساءالرجال والنساء؟ قال:" 
هه عججن لكن المر أعظم من أن يهمهم ذلك، المر شججديد، كججل إنسججان ل

 )) . والنسججان إذالكلا امرىءا منهما يومئييذا شييأنا يغنميييهنفسه (( 
تصججور النججاس فججي ذلججك الججوقت إذا تصججور مجججرد تصججور فججإنه يرتعججب
اا عمل لهذا اليو م، ولهذا قال الله عز وجججل ال مؤمن ويخاف، وإذا كان عاق

وإذاا الرضا مدتا .ا وألقتا ماا فميهاا وتخلييتا .ا وأذنييتا لربهييا(( 
 )) أذنت يعني استمعت وأطاعت لربها وحقججت فبعججد أن كججانتوحقت

اا.  ثم اا واحد مدورة فيها المرتفع والنازل صارت كأنها جلد ممتدة امتداد
ااقال عز وجل: ((   ))ياا أيهاا النسانا إنييكا كييادحا إلييىا ربييكا كييدح

 )) يعني أنججكإلىا ربكالكادح: هو الساعي بجد ونوع مشقة وقوله: (( 
اا يوصجل إلجى اللجه، يعنجي أن منتهجى اا يوصلك إلى ربك، كجدح تكدح كدح
كدحك مهما كنت ينتهي إلى، إلى من؟ إلى الله، لننا سنموت وإذا متنججا
رجعنا إلى الله عز وجل، فمهما عملت فإن المنتهى هو اللججه عججز وجججل

اا )). ولهذا قال: ((وأنا إلىا ربكا المنتهى((  ا كادحا إلىا ربكا كدح
احا غايته الله عز وجل ((  إنا إلميناا إيابهما ثم)) حتى العاصي كادح كاد

 )). لكن الفرق بين المطيع والعاصي: أن المطيججعإنا علميناا حسابهم
ال يرضاه الله، يصل به إلى مرضاة الله يو م القيامة، والعاصي يعمل عم
اا قججوله: ال يغضب الله، لكن مع ذلك ينتهي إلى الله عز وجل إذ يعمل عم

إنكا كييادح )) يعم كججل إنسججان مججؤمن وكججافر  (( ياا أيهاا النسان(( 
ااا فملقميه  )) الفججاء يقججول النحويججون: إنهججا تججدل علججىإلىا ربكا كدح

الترتيب والتعقيب، يعني، فأنت ملقيه عن بعد أو عن قرب؟ عن قججرب
وميياا يييدريكا لعييل(( إن مججا توعججدون لت )) . وكججل آت قريججب (( 

 )). وإذا شئت أن يتبين لك أن ملقاة الججرب عججز وجججلالساعةا قريب
قريبة إذا شئت أن يتبين لك انظر ما مضى من عمججرك الن، لجو مضججى
لك مئة سنة كأنما هذه السنة أيش؟ ساعة واحدة. كل الذي مضى مججن
اا هججو قريججب، ثججم إذا مججات النسججان، هججل أعمارنا كأنه ساعة واحججدة. إذ
ال؟ هو تظنون أن البرزخ الذي بين الحياة الدنيا واليخرة هل تظنونه طوي
اا اا ولنقججل نججا م أربعجج اا هادقئجج قريب، قريب كاللحظة، النسججان إذا نججا م نومجج
وعشرين ساعة، وقا م إيش يقدر النو م هذا ،إيش؟ أكيد بدقيقججة واحججدة



اا وعشرين ساعة، فإذا كان هذا في مفارقججة الججروح فججي مع أنه نا م أربع
الحياة يمضي الججوقت بهججذه السججرعة، فمججا بالججك إذا كججانت الججروح بعججد
يخروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيججم، سججتمر ملييججن السججنين
على النسان وهو  كأنه ل شججيء، لن امتججداد الزمججن فججي حججال يقظتنججا
ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، أليس كذلك؟ توافقوني على هججذا؟
فالنسان المستيقظ من طلججوع الشججمس إلججى زوال الشججمس مسججافة
اا؟ نعم, ما كأنها شيء، والذي يحس بأن الوقت طويل، لكن لو كان ناقئم

ااا أوأماته الله مئة عا م ثم بعثه ((  قالا كما لبثييتا قييالا لبثييتا يوميي
 )). وأصحاب الكهف لبثوا في كهفهم ثل ث مئة سنين وتسعبعضا يوم

فبعثوا قال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ قججالوا: ((  ااسنين، فلما  لبثنيياا يوميي
 ))، وهججذا يججدل علججى أن النسججان يتعجججب كيججف تججذهبأوا بعضا يوم

السنوات على هؤلء الموات؟ نقول نعم، هذه مليين السججنين لكججن مجا
كأنها إل دقيقة واحدة، يعني حججال النسججان بعججد أن تفججارق الججروح بججدنه
سواء كانت مفارقة كلية أو جزقئية غير حاله إذا كانت الروح في البججدن،
فإذا كانت الروح في البدن يعاني من المشججقة والمشججاكل والهججواجيس
والوساوس أشياء تطيل عليه الزمن، لكججن حججال النججو م يتقلججص الزمججن
اا، في الموت يتقلص أكثر وأكججثر، فهججؤلء الججذين مججاتوا منججذ ملييججن كثير
السنين أو آلف السنين، كأنهم لم يموتوا إل اليو م لججو بعثججوا لقيججل لهججم
اا أو بعججض يججو م، وهججذه مسججألة قججد يججرد علججى كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوم
النسان فيها إشكال، ولكن ل إشكال في الموضوع مهما طججالت المججدة

)) أتى بالفاء الدالججةفملقميها بأهل القبور فإنها قصيرة، ولهذا قال: (( 
على إيش؟  الترتيب والتعقيب، وما أسرع أن تلقي الله عز وجل.   ثم
دسم الله عز وجل الناس عند ملقاة اللججه تعججالى إلججى قسججمين: منهججم ق
من يأيخذ كتابه بيمينه –وأسأل الله أن يجعلنججي وإيججاكم منهججم- ، ومنهججم

من هنا (( فأما من أوتججي كتججابه بيمينججه.من يأيخذ كتابه من وراء ظهره. 
اا . وأمججا مججن اا . وينقلب إلى أهلججه مسججرور اا يسير فسوف يحاسب حساب
اا . إنه كججان اا . ويصلى سعير أوتي كتابه وراء ظهره . فسوف يدعوا ثبور
اا )) اا . إنه ظن أن لن يحور . بلى إن ربه كان به بصججير في أهله مسرور

(( فل أقسم بالشفق. والليل ومالم يفسر الشيخ هذه اليات. "وهيب".
اا عن طبق )). هذه الجملة مكونة وسق. والقمر إذا اتسق. لتركبن طبق

سسم، فالقسم في قوله: ((  فمق فمقسم به، ومقسم عليه، و لمن قسم، و
 )) نفججي،لا أقسم )) قد يظججن الظججان أن معنججى (( أقسما بالشفق



 )) هنا جيججء بهججا للتنججبيه، ولججو حججذفتلوليس كذلك بل هو إثبات و (( 
لا أقسما بهييذافي غير القججرآن لسججتقا م الكل م ولهججا نظججاقئر مثججل (( 

فلا أقسييما بييرب )). (( لا أقسييما بميييوما القمياميية )). (( البلييد
 )). وكلهججا يقججول العلمججاء:فلا أقسما بماا تبصرون )). (( المشارق

سسججم فهججو اللججه عججزلإن ((   )) فيها للتنبيه، وأن القسم مثبت، أمججا المق
سسججم بججه، يعنججي أنججه فهججو سججبحانه مقسججم، أمججا ْقق فم سسججم و ْقق فم وجججل فهججو 
سسم به في هذه الية فهو الشفق وما عطف عليه. فإن قال قاقئججل: المق
لماذا يقسم الله علججى يخججبره وهجو سججبحانه الصججادق بل قسجم؟ وكجذلك
يقسم النبي صجلى اللجه عليججه وآلجه وسججلم علججى يخجبره وهججو صجادق بل
قسم؟ قلنا: إن القسم يؤكججد الكل م، والقججرآن العربججي ، نججزل باللسججان
العربي وإذا كان مججن عججادتهم أنهججم يؤكججدون الكل م بالقسججم صججار هججذا
اا على اللسان العربي الججذي نججزل بججه القججرآن. وقججوله: (( السلوب جاري

)) الشفق هو الحمرة التي تكون بعججد غججروب الشججمس. وإذابالشفقا 
غابت هذه الحمرة يخرج وقت المغرب وديخل وقججت العشججاء، هججذا قججول
أكثر العلماء وبعضهم قال إذا غاب البياض وهو يغيب بعد الحمججرة بنحججو
نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور، ويقال: إن أبا حنيفة رحمججه اللججه
رجع إليه: هو أن الشفق هو الحمرة وإذا غاب هذا الشججفق فججإنه يججديخل
اا وقت العشاء ويخرج وقت المغرب (( والليججل ومججا وسججق )) هججذا أيضجج
مقسم به معطوف على الشفق، يعني وأقسم بالليل وما وسق وهججذان

 ))؟((ا ماا وسييققسمان الليل وما وسق: الليل معروف، فمججا معنججى 
أي ما جمع، لن الليل يجمع الوحوش والهججوا م ومججا أشججبه ذلججك، تجتمججع
وتخرج وتبرز من جحورها وبيوتها، وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس

 )) القمر معروف. ومعنججى ((والقمرا إذاا اتسقبعضهم إلى بعض. (( 
 )) يعني إذا جتمع نوره وتم وكمل، وذلك في ليججالي البججدار.إذاا اتسق

 )) أي مججا جمججع. وبججالقمرباللميلا وماا وسييقفأقسم الله عز وجل (( 
ااا عينا طبيقلنه آية الليل،  ثججم قججال بعججد ذلججك: ((   ))لتركبنا طبقي

ال عججن حججال، وهججو يعنججي أن والخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حججا
الحوال تتغير فيشمل أحوال الزمان، وأحوال المكان، وأحوال البججدان،

ااا عيينوأحوال القلوب، انتبهوا تتضمن أربعة أشججياء: ((  لتركبنا طبقيي
ال بعد حال ، فما هي؟ قلنا: أحججوال الزمججان،طبق  )) ماذا قلنا فيها؟ حا

وأحوال المكان، وأحوال البدان، وأحوال القلوب أحوال الزمان نعججرف
)). فيججو م يكججون فيججهوتلكا الياما نداولهاا بمينا الناسا أنها تتنقل (( 



السرور والنشراح وانبساط النفس، ويو م آيخر يكون بالعكس، حتى إن
النسان ليشعر بهذا من غير أن يكجون هنججاك سججبب معلججو م، وفججي هججذا
يقول الشاعر: ويو م علينا ويو م لنجا *** ويجو م نسجاء ويجو م نسجر. وهججذا
اا وفي اليججو م اا مسرور شيء يعرفه منا كل واحد بنفسه تصبح اليو م فرح
اا عججن الثاني بالعكس بدون سبب لكن هكذا لبد أن النسان يركب طبق
ال، وفججي اليججو م طبق. كذلك في المكنة ينججزل النسججان هججذا اليججو م منججز
اا إلى أن تنتهي به المنازل في اليخرة، وما اا ورابع ال آيخر، وثالث التالي منز
قبل اليخرة وهجي القبجور هججي منجازل مؤقتجة. القبجور ليسجت هججي آيخجر
ال يقججرأ قججول اللججه تعججالى: (( المنازل بل هي مرحلة. وسمع أعرابي رج

واللها مييا )) فقال العرابي: " ألهاكما التكاثرا حتىا زرتما المقابر
ه عجرف أن وراء هجذه القبجورالزائرا بمقميم  " يعنجي العرابجي بفطرت

اا يكون المصير إليه، لنه كما نعرف أن الزاقئججر يججزور ويمشججي، وبججه شيئ
فلنا توفيا ثييما نقلييوها إلييىنعججرف أن مججا نقججرؤه فججي الجراقئججد " 

 " أن هذه الكلمة غلط كبير ومدلولها كفر بالله عز وجلمثواها الخمير
كفر باليو م اليخر، لنك إذا جعلت القبر هو المثوى اليخير فهذا يعني أنجه
ليس بعده شيء وهذا كفججر، والججذي يججرى أن القججبر هججو المثججوى اليخيججر
وليس بعده مثوى، كافر، فالمثوى اليخير إما جنة وإمججا نججار. ذكرنججا الن
حججالين: الحججال الولججى : الزمججان. والحججال الثانيججة : المكججان .  الثججالث:
اا عجن طبججق واسججتمع إلجى قجول اللججه البدان يركب النسجان فيهجا طبقجج

اللها الذيا خلقكما منا ضعفا ثما جعلا منا بعدا ضييعفتعالى: (( 
ااا وشميبةا يخلقا ماا يشيياءا وهييو قو ةا ثما جعلا منا بعدا قو ةا ضعف

اا يمكججن أن تجمججعالعلميما القدير ال صغير  )). أول ما يخلق النسان طف
افا، ثم ل يزال يقججوى يديه ورجليه بيد واحدة منك وتحمله بهذه اليد ضعي
اا، ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع اا قوي اا جلد اا حتى يكون شاب اا رويد رويد
ال إلى الضعف، وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمججر يبججدو هل
اا اا، ثججم يعججود ينقججص شججيئ اا حتى يمتلىججء نججور اا فشيئ اا، ثم يكبر شيئ ضعيف
اا حتى يضمحل، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمججة،هججذا حججال فشيئ
اا: حججال القلججوب ومججا أدراك مججا أحججوال القلججوب؟! أحججوال البدان . رابع
القلوب هي البلية، هي المصيبة، هي النعمة، هي النقمججة، القلججوب كججل
قلوب بني آد م بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبجه كيججف يشجاء، فجإن
دد ث النججبي عليججه الصججلة شاء أزاغه وإن شاء هداه، كججل قلججب، ولمججا حجج

(ا اللهما مقلييبا القلييوبا ثبييتا قلييبيوالسل م  بهذا الحديث قال: 



 )، فالقلوب لها أحوال، أحوال عجيبججة، تججارة يتعلججق القلججبعلىا دينك
بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمججال ويكججون المججال
أكبر همه، تارة يتعلق بالنسججاء وتكججون النسججاء أكججبر همججه، تججارة يتعلججق
بالقصججور والمنججازل ويكججون ذلججك أكججبر همججه، تججارة يتعلججق بالمركوبججات
اا مع والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله عز وجل داقئم
الله يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلججى عبججادة
الله، وإلى طاعة الله، فيستخد م الججدنيا؛ لنهججا يخلقججت لججه ول تسججتخدمه
الدنيا. سبحان الله ، أصحاب الدنيا هل تظنون أن الدنيا تخدمهم أ م هججم
الذين يخدمونها؟ نعم، أصحاب الججدنيا هججم يخججدمونها، هججم الججذين أتعبججوا
أنفسهم في تحصيلها. لكن أصحاب اليخرة هم الججذين اسججتخدموا الججدنيا
ويخججدمتهم الججدنيا، ولججذلك ل يأيخججذونها إل عججن طريججق رضججى اللججه، ول
اا، لكججن اا وصججرف يصرفونها إل في رضى الله عز وجل، فاستخدموها أيخججذ
أصحاب الدنيا الذين تعبوا بها سهروا الليالي يراجعون الدفاتر، يراجعون
الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعججون المججدفوعات، يراجعججون مججا
أيخججذوا ومججا صججرفوا، هججؤلء فججي الحقيقججة اسججتخدمتهم الججدنيا ولججم
اا يسججتغني يستخدموها، لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفاف
به عن الناس، ول يشقى به عن طاعة الله، هذا هو الذي يخدمته الججدنيا،
هذه أحوال القلوب، وأحوال القلوب هي أعظم الحججوال الربججع، ولهججذا
اا، وأقوله لنفسي قبلكم أن نراجع قلوبنا كل ساعة كججل يجب علينا جميع
لحظة أين صرفت أيها القلب؟ أيججن ذهبججت؟ لمججاذا تنصججرف عججن اللججه؟
ال؟ ولكججن نسججتعيذ مججن الشججيطان الرجيججم، اا وشججما لمججاذا تلتفججت يمينجج
ن النجاس، الشيطان يجري من ابن آد م مجرى الد م وغلب على كجثير م
حتى إنه ليصرف النسان عن صلته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين
ال، حججتى يخججرج مججن اا وشججما فتجده إذا ديخل في صلته ذهججب قلبججه يمينجج
اا، والناس يصيحون يقولون صلتنا ل تنهانا عن صلته ولم يعقل منها شيئ
الفحشاء والمنكر أين وعد الله؟ فيقال: يججا أيخججي هججل صججلتك صججلة إذا
كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي ل نهاية لها، فهل أنججت
مصل؟ صليت بجسمك لكن لم تصل بقلبك، وقد جاء في الحججديث عججن

إنها لميييسا لييكا ميينا صييلتكا إلا ميياالنبي عليججه الصججلة والسججل م: ( 
 ) حسب ماعقلتا منهاا نصفها،ا ربعها،ا ثلثها،ا عشرها،ا خمسها

اا عن طبق  ثم قال تعججالى: ((  اا فالقلوب تركب طبق فميياتعقل منها، إذ
 )):لهما لا يؤمنييون.ا وإذاا قرىييءا علميهييما القييرآنا لا يسييجدون



 )) أي شيء يمنعهم من اليمان؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله((ا ماا لهم
واليو م اليخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي شججيء يمنعهججم مججن اليمججان؟

الوأي شيء يضرهم إذا آمنوا، قال مؤمن آل فرعون: ((  أتقتلونا رج
أنا يقولا ربيا اللها وقدا جاءكما بالبميناتا ميينا ربكييما فييإنا يييك

ااا يصبكما بعضا الذيا يعدكم ااا فعلميها كذبها وإنا يكا صادق  )).كاذب
اا لهم: ((  فميياا لهييمفأي شيء على النسان إذا آمن؟ ولهذا قال موبخ

)) أي للا يؤمنييون.ا وإذاا قييرئا علميهييما القييرآنا لا يسييجدونا 
يخضعون لله عز وجل فالسجود هنا بمعنى الخضوع لله، وإن لم تسجججد
درب اا إذا سججمعت آيججاته ججج ال ويخضججوع على الرض لكن يسجد قلبك لله ذ
نفسك يا أيخي إذا تلي عليك القرآن هل قلبك يسجد  ويليججن ويججذل؟ إن

((ا إذاا تلميتا علميهييما آييياتهكججان المججر كججذلك فججأنت مججن المججؤمنين 
اا هه من المشركينزادتهما إيمان  )) . وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شب

الذين إذا قرئ عليهم القرآن ل يسجدون، ومن علمات الخضوع لله عز
ال لججه وجل عند قراءة القرآن أن النسان إذا قرأ آية سجدة سجد للججه ذ
اا له، وقد استدل بعض العلماء بهذه الية على وجججوب السجججود ويخضوع
أي سجود التلوة. وقال: إن النسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كججان
اا. والصحيح: أنها ليسجت بواجبجة وإن كجان هجذا القجول أعنججي القجول آثم
بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة وايختيار شيخ السججل م ابججن تيميججة رحمججه
الله، لكن هجذا قججول مرججوح، وذلجك أنجه ثبجت فججي الصججحيح عججن أميججر
اا المؤمنين عمر بن الخطاب ج رضي الله عنه ج أنججه يخطججب النججاس يومجج
فقرأ سورة النحل فلما وصل آية السجدة نزل مججن المنججبر فسجججد، ثججم
قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فقال رضججي اللججه عنججه: إن
الله لججم يفججرض علينججا السجججود إل أن نشججاء، وكججان ذلججك بمحضججر مججن
فينكر عليه أحد. وسنته رضي اللجه عنجه مجن السجنن الجتي الصحابة، ولم 
دتباعها، وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلوة ليس بواجب، فأمرنا با

لكنه سنة مؤكدة، فإذا مررت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت في
الصباح، في المساء، فججي الليججل، فججي النهججار، تكججبر عنججد السجججود، وإذا
رفعت فل تكبر ول تسلم هذا إذا سجدت يخارج الصلة، أمججا إن سجججدت
في الصلة فلبد أن تكججبر إذا سجججدت، وأن تكججبر إذا نهضجت؛ لنهجا لمجا
كانت في الصلة كان لها حكم السجود في الصلة. قال الله تعججالى: ((
بلا الذينا كفرواا يكذبون.ا واللها أعلما بماا يوعييونا .ا فبشييرهم
بعذابا ألميما .ا إلا الذينا آمنواا وعملواا الصالحاتا لهما أجرا غمييير



 ))  لما ذكججر سججبحانه وتعججالى أنهججم إذا قججرئ عليهججم القججرآن لممنون
دين سبحانه وتعالى أن سبب تركهم السجود هو تكججذيبهم بمججا يسجدون ب
اا جاءت به الرسل عليهم الصلة والسل م، لن كل من كان إيمانه صججادق
فل بد أن يمتثل المر، وأن يجتنججب النهججي، لن اليمججان الصججادق يحمججل
اا ينتهك المحار م أو يججترك الواجبججات إل صاحبه على ذلك، ول تجد شخص
بسبب ضعف إيمانه، ولهذا كان اليمان عند أهججل السججنة والجماعججة هججو
التصججديق المسججتلز م للقبججول والذعججان، فمججتى رأيججت الرجججل يججترك
اا منها، أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف إذ الواجبات، أو بعض
اا ما أضاع الواجبات ول انتهك المحظورات، ولهذا قال لو كان إيمانه قوي

 )) أي فججي تركهججم السجججود كججان((ا بلا الذينا كفرواا يكييذبونهنا: 
واللها أعلما بماا يوعونذلك بسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل. (( 

)) أي أنججه سججبحانه وتعججالى أعلججم بمججا يوعججونه أي بمججا يجمعججونه فججي
صدورهم، وما يجمعونه من أمججوالهم، ومجا يجتمعججون عليججه مججن منابججذة
الرسل ومخالفة الرسل، بل محاربة الرسل وقتالهم، وأنتم تعلمججون أن
الكفار أعداء للرسل من حين بعث الله الرسل عليهم الصلة والسججل م،
وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم فتوعدهم الله تعالى في هذه اليججة ((

)) أي بمججا يجمعججون مججن أقججوال، وأفعججال،واللها أعلما بميياا يوعييونا 
وضغاقئن، وعداوات، وأموال ضد الرسججل عليهججم الصججلة والسججل م،  ثججم

 )) أيخبرهم بالعذاب الليججم الججذي لبججدفبشرهما بعذابا ألميمقال: (( 
 )) عا م للرسول صلى اللهفبشرهمأن يكون، والخطاب في قوله: (( 

عليه وآله وسلم ولكل من يصح منججه يخطججابه، ولكججل مججن يصججح يخطججابه
فإنه دايخل في هذا، وأن نبشر كل كافر بعذاب أليججم، فنحججن نبشججر كججل

وانتظييرا إنهييمكججافر بعججذاب أليججم ينتظججره، كمججا قججال تعججالى: (( 
إلا الذينا آمنييواا وعملييواا الصييالحات )) .  ثم قججال: (( منتظرون

 )) هذه بمعنى لكن ول تصح أن تكونا إل)) ((لهما أجرا غميرا ممنونا 
ال، لن الذين آمنوا ليسوا من المكذبين في شيء، بججل هججم استثناء متص
مؤمنون مصدقون، وهذا هو الستثناء المنقطججع، أي إذا كججان المسججتثنى

 )) بججججا إلليس من جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطججع وتقججدر ((
هر غير ممنون. الذين لكن أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أج
آمنوا بقلجوبهم، واسجتلز م إيمججانهم قيجامهم بالعمجل الصجالح، هجؤلء هججم
الذين ليس لهم عذاب ول ينتظرون العذاب لهم أجر غير ممنججون. فججإن
قيججل: مججا هججو العمججل الصججالح؟ فججالجواب: أن العمججل الصججالح مججا جمججع



: اليخل ص لله تعالى بأن يكون الحامل علججى العمججل هججوا الولشيئين:
اليخل ص لله عز وجل ابتغاء مرضاته، وابتغاء ثوابه، وابتغججاء النجججاة مججن
اا مججن الججدنيا، ولهججذا قججال العلمججاء: إن النار ل يريد النسججان بعملججه شججيئ
اا فججي العبجادة ل يصجح أيخججذ الجججرة عليهججا العمججال الجتي ل تقججع  شجرط
ال ل يصح أن تؤذن بأجرة ، والمامججة ل يصججح أن تججؤ م بججأجرة، كالذان مث
وقراءة القرآن ل يصح أن تقرأ بأجرة، بخلف تعليم القرآن فيصججح أيخججذ
الجرة لنه متعدي و تكون الجرة على العمل ل على التلوة لكن يريججد
بأيخذ القرآن تلوة القرآن، إذا جاء إنسان قال أنججا أريججد أن آيخججذ القججرآن
بأجرة فإن ذلك ل يصح ولكن، لن من شرط العمججل الصججالح أن يكججون
دلججم بججأجرة فججإنه لججم يخلججص اا لله عز وجل ومن قججرأ بججأجرة أو تع مخلص

ال.  ااأماا الشيءا الثانيالعمل لله فل يكون عمله مقبو : أن يكون متبع
فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آلججه وسججلم، أي أن يتبججع النسججان
اا لمججا ال لمججا فعججل، وتركجج دلم في عمله فع رسول الله صلى الله عليه وس
دلم مجع وججود سجببه فالسجنة ترك. فما فعله النبي صلى اللجه عليجه وسج
فعله إذا وجد سبب الشججيء فججي عهججد الرسججول صججلى اللججه عليججه وآلججه
وسلم ولم يفعله فإن السنة تركه، ولهذا نقول: إن ما يفعلججه كججثير مججن
المسلمين اليو م مججن الحتفججال بمولججد الرسججول صججلى اللججه عليججه وآلججه
وسلم في اليو م الثاني عشر من هذا الشهر بدعة ليججس لهججا أصججل مججن
السنة،لن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بعيد مولده
اا مججا ول يخلفاقئه الراشدون، مع أننا نعلم علم اليقين أنه لو كان مشججروع
تركه النبي عليه الصلة والسل م بل بيان للمة لن عليه البل غ فلمججا لججم
يقل للمججة إنججه يشججرع  الحتفججال بهججذه المناسججبة، ولمججا لججم يفعلججه هججو
بنفسه، ولم يفعله يخلفاقئه الراشدون، علم أنه بدعة، وأنه ل يزيد فججاعله
اا - نسججأل اللججه العافيججة-، وهججذه البدعججة حججدثت أول مججا من الله إل بعججد
حدثت في القرن الرابع أي بعد مضي أكثر من ثلثماقئة سنة على المججة
السلمية حدثت هذه البدعة، زعموا أنهججم يعظمججون فيهججا رسججول اللججه
صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أن كججل بدعججة ليججس فيهججا تعظيججم
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لن تعظيم رسول اللججه  صججلى

ييياالله عليه وآله وسلم إنما هو في اتباع سنته، كما قال الله تعالى: (( 
أيهاا الذينا آمنواا لا تقدمواا بمينا يديا اللها ورسولها واتقواا الله

)) ، ولننظججر هججذه البدعججة هججل لهججا أصججل مججنإنا اللها سمميعا علميييما 
التاريخ؟ هل لها أصل من الشرع؟ نقول: ليججس لهجا أصججل مجن التاريجخ،



كذلك أن مولد الرسول عليه الصلة والسل م مختلف فيه على أكثر من
يخمسة أقوال فهناك اتفاق على أنه في ربيججع لكنهججم ايختلفججوا أول يجو م،
في ثاني يو م، في التاسع، في العاشر، في الثججاني عشججر، فيهججا أقججوال،
وقد رجح بعض علماء العصر الفلكيين أنه كان في اليو م التاسع وليججس
في اليو م الثاني عشر، فبطل من الناحية التاريخية أن يكون في اليججو م

: أنهالولالثاني عشر، أما من الناحية الشرعية فهو باطل من وجوه: 
عبادة لم يشرعه الله ول رسججوله، ول الخلفججاء الراشججدون الججذين أمرنججا
هع أن ذلك مشروع فججي القججرآن والسججنة، أو دتباع سنتهم، فإن ادعى مد با
في عمل الخلفاء الراشدين من الصحابة، فعليه الدليل؟ لن البينة على
ال؟ لججن يسججتطيع سججبيل أن يججأتي المدعي، ومن يستطيع إلججى ذلججك سججبي
بدليل واحد من الكتاب أو السنة أو فعل الخلفاء الراشدين أو الصججحابة
على أنه يسن الحتفال بيو م ميلد الرسول صلى اللججه عليججه وعلججى آلججه

ااوسلم.  ال،ثانمي اا أو تكجون بجاط : أن نقول هذه البدعة إمجا أن تكجون حقج
اا لز م من ذلك أن يكججون الرسججول صججلى اللججه عليججه وآلججه فإن كانت حق
اا لجه، وكل المريجن باطجل اا بجه وكاتمجج ال بحججق، وإمجا عالمج وسلم إما جاه
ال اا غاية المتناع أن يكون الرسججول صججلى اللججه عليججه وسججلم جججاه ممتنع
اا به ولكججن لججم يججبينه للمججة لن بشيء من شريعة الله أو أن يكون عالم
ال بالشججرع، مججع أنججه هججو صججاحب الحتمال الول يقتضججي أن يكججون جججاه
اا مججا أنججزل اللججه إليججه الشرع، والحتمال الثججاني يقتضججي أن يكججون كاتمجج
اا ما أنزل الله إليه لكتم قول الله تعالى : وحاشاه من ذلك، لو كان كاتم
(( وتخفي فججي نفسججك مجا اللججه مبججديه وتخشجى النججاس واللججه أحججق أن

 : بقي أن نقول: إذا تبين أنها بدعججة فججإنه ل يحججل لحججدثالثاتخشاه )) ،
إييياكمأن يقيمهججا، لقججول النججبي صججلى اللججه عليججه وآلججه وسججلم : ( 

ومحدثاتا المور،ا فإنا كييلا محدثييةا بدعييةا وكييلا بدعييةا ضييللة
 )) لو أن كججلولوا اتبعا الحقا أهوائهم )، (( وكلا ضللةا فيا النار

دن لجه أن فججي هججذا مشجروعية شجرعها ليختلفجت المجة، ولتمججزق من عج
الدين، ولكان كل فرد له دين معين، وهذا يخلف ما جاءت بججه الشججريعة
السلمية من وجوب اللتفاف على كلمة الله وسنة رسوله صججلى اللججه

ااعليه وآله وسلم.   نقججول: هججذه البدعججة لججم تقتصججر علججى مجججردا رابع
الجتماع والصلة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنه وذكججر
مآثره وذكر شريعته، بل عججدل مججن هججذا إلججى شججيء آيخججر، إلججى قصججاقئد
المديح البالغة في الغلو غايته، بل المتجاوزة لطبيعة البشر إلى حقججوق



اللججه عججز وجججل فقججد كججان هججؤلء الججذين يجتمعججون يججترنمون بقصججيدة
البوصيري والتي كان يقول فيها يخاطب النبي -صلى اللججه عليججه وعلججى
آله وسلم- يقول: يا أكمل الخلق ما لججي مججن ألججوذ بججه *** سججواك عنججد
اا يو م المعاد بيججدي *** وإل فقججل حلول الحاد ث العمم ، إن لم تكن آيخذ
يا زلة القد م ، فإن مجن ججودك الججدنيا وضججرتها *** ومججن علومجك علججم
اللوح والقلجججم قججال بعججض العلمججاء: إذا كججان المججر هكججذا لججم يبججق للججه
شيء، ولم يكن الله تعالى هو المرجع عنججد الشججداقئد والفججزع، بججل كججان
اا إل مججا اا ول ضججر الرسول عليه الصلة والسل م الذي ل يملك لنفسه نفع
ن الغلجو الجذي نهجى عنجه ون م ا يك شاء الله هو المرججع وهجذا غايجة م
ددعون أنهم يتقربججون الرسول عليه الصلة والسل م، فصار هؤلء الذين ي
لى اللجه إلى الله بمثل هذه الحتفالت، وأنهم المحبون لرسول اللجه ص
عليه وآله وسلم صاروا في الحقيقة هججم الججذين يبتعججدون عججن اللججه عججز
اا، ول شك أن الرسججول عليججه وجل كما أشركوا به ما لم ينزل به سلطان
اا، فججإذا قججالوا: إن منشججأ هججذا هججو الصلة والسل م ل يرضى بمثل هذا أبد
محبججة رسججول اللججه صججلى اللججه عليججه وآلججه وسججلم ومججن أجججل أن نججبين
للنصارى أننا نعتني برسولنا كما هم يعتنون برسولهم حين يتخذون مججن
اا، قلنا: إذا كنتم صادقين في محبة الله ورسوله فهنا الميزان ميلده عيد

قلا إنا كنتييما تحبييونا اللييهميزان قسط عادل وهو قوله تعالى : (( 
اا للججهفاتبعونيا يحببكما اللها  )) ولهذا كل ما كججان النسججان أشججد حبجج

اا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما كان أقل كان أشد اتباع
اا لرسول الله صلى اللججه عليججه وآلججه وسججلم، فججإذا اا لله كان أقل اتباع حب
رأيت الرجل يدعي محبة الله ورسوله ولكنه ل يحكم بالشججريعة فججاعلم
اا الرسججول اا اتباعجج اا لزمجج أنه كاذب، لن محبة اللججه ورسججوله تنتججج منهاججج
صلى الله عليه وآله وسلم، الحاصل أنه يجب على طلبة العلم هنا فججي
السعودية وفي غيرها من البلد السلمية أن يبينوا للعامة ولغير العامججة
ن السجنة وأنجه بدعجة وأنجه ل يزيجد أن هجذا الحتفجال ليجس لجه أصجل م
اا من الله عز وجل لنه شرع في دين الله ما ليس منججه، النسان إل بعد
فإن قال قاقئجل: أليسجت الصجلة علجى الرسجول عليجه الصجلة والسجل م
ْقر مججن الصججلة علججى الرسججول مشروعة كل وقت؟ والجواب: بلججى، أكججث
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم الله لكم أجرا ، ومن صلى عليججه
اا لكججن         بيججد معلججم والجتمججاع مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر
إليه، وذكر المداقئح والقصاقئد الغالية البالغججة فججي الغلججو غججايته  هججذا هججو



الممنوع ونحن ل نقول ل تصلوا على الرسول، نقول أكثر مججن الصججلة،
ول نقججول ل تحججب الرسججول، نقججول حبججوا الرسججول، أكججثر ممججا تحبججون
أنفسكم ول يتم إيمانكم إل بذلك لكن ل تشرعوا في دينه ما ليس منه،
والججواجب علججى طلبججة العلججم أن يججبينوا للنججاس ويقولججوا لهججم اشججتغلوا
بالعبادات الشرعية الصحيحة، اذكروا اللجه، صجلوا علجى النججبي فججي كجل
وقت، أقموا الصلة، آتوا الزكاة، أحسنوا إلى المسلمين في كل وقججت،
اا في السنة، والله تعالى لم يجعل في السنة إل اا معين أما أن تجعلوا عيد
في ثلثة أعياد فقط : عيد الضحى، و عيد الفطر، وعيججد السججبوع وهججو
اا أيخرى فإنكم تثبتون لله ما لججم يشججرعه. ثججم قججال الجمعة، أما أن أعياد

إلا الذينا ءامنواا وعملييواا الصييالحاتا لهييمالله تبارك وتعالى:  (( 
 )): أيغميييرا ممنييون )) : أي ثججواب، (( أجرا غميرا ممنونا لهما أجيير

غير مقطوع، بل هو مستمر أبد البدين، واليات في تأبيججد الجنججة كججثيرة
معلومة في الكتاب والسنة، وليس من السججهولة حيججث نسججوقها إليكججم
اا، ليججس كالججدنيا الن لنها واضحة ولله الحمد، فأجر اليخرة ل ينقطع أبد
فيه وقت تثمر الشجار ووقت ل تثمجر، أو وقجت تنبجت الرض ووقجت ل

ولهييما رزقهييما فميهيياا بكيير ةتنبججت، والجنججة الجججر فيهججا داقئججم، (( 
اا  )) نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيجاكم مجن المججؤمنين العججاملينوعشمي

.بالصالحات، المجتنبين للسيئات


